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Diplomaţia parlamentară multilaterală 
 

 

Acţiunile de diplomaţie parlamentară multilaterală se desfăşoară conform 
statutului Parlamentului României de membru cu drepturi depline, asociat, 
invitat sau observator la adunările şi organizaţiile parlamentare 
internaţionale, şi în acord cu liniile directoare ale cooperării 
interparlamentare la nivelul Uniunii Europene. 

La începutul fiecărei legislaturi, prin Hotărâre a Parlamentului, se 
stabileşte componenţa delegaţiilor permanente la principalele organizaţii 
internaţionale la care Parlamentul României are statut de membru deplin 
sau asociat. 

Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală asigură 
secretariatele delegaţiilor permanente la organizaţiile parlamentare 
internaţionale şi ale altor delegaţii care participă la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ADUNAREA PARLAMENTARĂ PENTRU COOPERARE  
ECONOMICĂ LA MAREA NEAGRĂ 

Prezentare generală 

Adunarea parlamentară pentru cooperare economică la Marea Neagră (APCEMN) 
a fost creată ca rezultat al marilor schimbări politice din perioada anilor ‘80 
când statele din regiunea Mării Negre au reintrat pe scena politică mondială. 
Încercările statelor din regiunea Mării Negre de a găsi noi modalităţi care să 
susţină provocările dezvoltării naţionale şi de integrare europeană au netezit 
calea spre concertarea eforturilor menite a transforma regiunea Mării Negre 
într-o zonă a stabilităţii, prosperităţii şi păcii.  

APCEMN reuneşte parlamentari din cele 12 ţări membre ale Organizaţiei pentru 
Cooperare Economică la Marea Neagră. Fiecare parlament îşi desemnează o 
delegaţie cu un număr fix de membri, stabilit prin Regulile de Procedură, dar 
nu mai puţin de 4 membri. În măsura posibilului componenţa delegaţiei trebuie 
să reflecte compoziţia politică a parlamentului respectiv; în acest fel se asigură 
exprimarea unui spectru larg de opinii politice. 

Înfiinţată la 26 februarie 1993 ca dimensiune parlamentară a Organizaţiei 
pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, APCEMN s-a dovedit a fi un 
forum eficient pentru dialogul interparlamentar în regiunea Mării Negre, 
facilitând coordonarea eforturilor parlamentelor naţionale menite a promova 
valorile democratice, statul de drept, economia de piaţă şi o societate 
pluralistă. 

Principalul obiectiv al APCEMN este de a acorda asistenţă parlamentelor 
naţionale, de a pune în aplicare legile care sunt necesare pentru 
implementarea proiectelor elaborate în cadrul CEMN şi de a stabili baza 
legislativă pentru dezvoltarea economică multilaterală, cooperarea culturală şi 
politică a statelor din regiune. 

APCEMN are un rol esenţial în sensibilizarea parlamentarilor faţă de problemele 
cooperării economice regionale, fiind un forum unde legislatorii se pot întâlni 
regulat pentru a discuta teme de actualitate, a schimba opinii, a înţelege 
punctele de vedere ale celorlalţi. Pe de altă parte, prezenţa oficialilor CEMN la 
principalele reuniuni ale Adunării îi ajută pe parlamentari să înţeleagă acţiunile 
CEMN. 

De asemenea, Adunarea este un indicator binevenit al opiniilor colective ale 
parlamentarilor, deoarece sprijinul opiniei publice a fost întotdeauna esenţial 
pentru CEMN şi guvernele ţărilor membre, mai ales ţinând seama de importanţa 
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geo-strategică a acestei regiuni în cadrul politicilor şi strategiilor de bună 
vecinătate ale Uniunii Europene. 

Componenţă 

Adunarea reuneşte 76 parlamentari ai legislativelor din cele 12 ţări membre 
CEMN (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Georgia, Republica 
Moldova, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina). În noiembrie 2004, 
Serbia şi Muntenegru s-a alăturat acestei Adunări ca membru cu drepturi 
depline, iar ca urmare a dobândirii independenţei de către Muntenegru, 
Serbia a rămas ca membru succesor cu drepturi depline. Adunarea Populară 
a Egiptului, Knesset-ul Statului Israel, Adunarea Naţională a Franţei şi 
Senatul Francez, Bundestag-ul german, Consiliul Naţional al Republicii 
Slovacia şi Adunarea Naţională a Republicii Belarus deţin statutul de 
observator. 

Reuniuni şi alte activităţi 

Activităţile Adunării îmbracă forme diverse: 
- sesiuni plenare, două în fiecare an, organizate prin rotaţie în ţările 

membre care deţin preşedinţia; 
- reuniuni ale comisiilor, unele având loc în marja sesiunilor plenare, 

altele la diverse date, în funcţie şi de evoluţiile internaţionale; 
- reuniuni ale Grupului de lucru privind Regulile de Procedură ale APCEMN; 
- conferinţe, seminarii tematice; 
- colocvii, întâlniri cu instituţii ale Parlamentului European. 

Structură organizatorică

Adunarea generală a APCEMN se întruneşte  de două ori pe an (sesiunea de 
primăvară şi cea de toamnă). O sesiune constă în întâlnirile Biroului şi a 
Comisiei permanente în prima zi şi sesiunea plenară a Adunării generale în 
următoarele două zile. Locul întâlnirii este în ţara Preşedintelui Adunării, 
care este Preşedintele parlamentului dintr-o ţară membră,  prin rotaţie, 
pentru o perioadă de şase luni. 

Comisia permanentă se compune din Preşedintele Adunării, vicepreşedinţii, 
preşedinţii celor trei Comisii şi şefii delegaţiilor naţionale permanente. 
Rolul Comisiei permanente este de a supraveghea implementarea deciziilor 
Adunării, de a elabora agenda, calendarul şi locul de desfăşurare a 
întâlnirilor Adunării, de a coordona activităţile celor trei Comisii, de a 
valida bugetul Adunării, precum şi de a asigura coordonarea cooperării între 
APCEMN şi OCEMN sau alte organizaţii internaţionale. 

Biroul Adunării este constituit dintr-un preşedinte şi patru vicepreşedinţi. 
Biroul este responsabil pentru asigurarea implementării deciziilor Comisiei 
permanente şi pentru funcţionarea efectivă a Adunării între întâlnirile 
Comisiei permanente. 
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Biroul Adunării se reuneşte în cadrul sesiunilor şi în afara acestora, pentru 
dezbaterea unor probleme urgente sau operaţionale. 

Comisiile Adunării

Adunarea are trei Comisii specializate:  
• Comisia economică, comercială, tehnologică şi pentru probleme de 

mediu;  
• Comisia politică şi pentru probleme juridice; 
• Comisia pentru cultură, educaţie şi probleme sociale.  

Fiecare Comisie alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi doi  vice-
preşedinţi, fiecare din rândul membrilor unei alte delegaţii naţionale. 
Fiecare Comisie desemnează un Raportor pentru fiecare temă dezbătută. 
Fiecare raport şi proiect de recomandare se aprobă prin majoritatea 
absolută în cadrul comisiei şi se înaintează Adunării Generale pentru 
discuţii şi aprobare.

Secretarul general este ales pentru o perioadă de trei ani de către Adunarea 
generală la propunerea Biroului. În exercitarea atribuţiilor sale, Secretarul 
general este responsabil în faţa Adunării generale. Trei Secretari generali 
adjuncţi sunt de asemenea aleşi pentru o perioadă de trei ani, prin votul 
Adunării generale. 

Secretariatul internaţional  

Conform deciziei primei Sesiuni a Adunării generale  de la Istanbul, în 1993, 
şi conform Regulilor de Procedură, Secretariatul internaţional al APCEMN 
are sediul la Istanbul, Turcia. Secretariatul internaţional este un corp 
tehnic care asigură legătura permanentă între parlamentele naţionale şi 
Adunare, asigură organizarea întâlnirilor, elaborarea proiectelor de 
documente. Secretariatul internaţional este coordonat de Secretarul 
general. 
Bugetul Adunării este format din cotizaţiile statelor membre. 
Limbile oficiale ale Adunării sunt engleza, rusa, turca şi franceza. 

Sediul Secretariatului  se află la Istanbul, 1 Hareket Kosko Dolmabahce 
Sarazi Beşiktaş 80680, Turcia. 

Website: www.pabsec.org

 

Participarea parlamentarilor români la APCEMN 

Parlamentul României a fost reprezentat la Adunare încă din 1993, în 
calitate de membru fondator, şi are o delegaţie permanentă formată din 
şapte parlamentari. Conform cutumei, delegaţia Parlamentului României 
este formată din 5 deputaţi şi 2 senatori. Membrii delegaţiei sunt 
repartizaţi, conform regulamentului, în cele 3 comisii, după cum urmează: 
 

http://www.pabsec.org/
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Comisia economică, tehnologică şi pentru probleme de mediu – 3 locuri
Comisia politică şi pentru probleme juridice  – 2 locuri
Comisia pentru cultură, educaţie şi probleme sociale – 2 locuri. 

Relaţiile dintre Parlamentul României şi APCEMN au cunoscut o dezvoltare 
constantă pe parcursul celor 19 ani de când ţara noastră a devenit membru 
cu drepturi depline al acestei Adunări. 

Activitatea membrilor delegaţiei s-a remarcat prin: 
− organizarea în România a celei de-a 33-a Sesiuni Plenare a Adunării 

generale a APCEMN (Bucureşti, 11-13 iunie 2009); 
− organizarea în România a celei de-a 35-a reuniuni a Comisiei culturale, 

de educaţie şi probleme sociale a APCEMN (Bucureşti, 15-16 septembrie 
2010); 

− iniţierea unei propuneri referitoare la instituirea unor burse de studiu 
pentru masteranzi din statele membre ale Adunării, propunere adoptată 
în unanimitate la cea de a 31-a sesiune plenară a APCEMN (Atena, iunie 
2008); 

− iniţierea unei propuneri privind introducerea rotaţiei simultane a 
preşedinţiei unei ţări atât în cadrul APCEMN cât şi CEMN, care să conducă 
la eliminarea decalajelor între activităţile şi priorităţile unei ţări în 
cadrul celor două organizaţii; 

− propunerea privind statuarea unei întâlniri anuale a Preşedinţilor de 
parlamente din ţările membre APCEMN în vederea asigurării unei 
strategii comune cu Carta CEMN şi pentru susţinerea noii etape de 
dezvoltare a cooperării APCEMN/CEMN – Uniunea Europeană; 

− mandatarea membrilor delegaţiei permanente de către Comisia 
permanentă a APCEMN de a reprezenta Adunarea la acţiunile şi 
activităţile altor organizaţii parlamentare internaţionale; 

− recunoaşterea activităţii unor membri ai delegaţiei prin acordarea unor 
diplome. Domnului deputat Kerekeş Karoly i s-a acordat diploma de 
onoare pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul Comisiei 
culturale, pentru perioada 1993-2008. 
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Profilul membrului delegaţiei  

 

Să fie membru validat al parlamentului naţional; 

Să aibă afinităţi cu domeniul de activitate al organizaţiei şi al cel puţin 
uneia din comisiile de specialitate care funcţionează în cadrul acesteia; 

Să manifeste flexibilitate şi disponibilitate faţă de calendarul de activităţi 
ale organizaţiei; 

Să urmărească activităţile comisiei din care face parte, pentru a formula 
puncte de vedere, amendamente, propuneri şi a organiza activităţi similare 
în România; 

Să colaboreze cu ceilalţi membri ai delegaţiei pentru promovarea unor 
iniţiative româneşti; 

Să cunoască una din limbile oficiale ale organizaţiei la un nivel care să îi 
permită să acţioneze prompt şi eficient cu ocazia diverselor activităţi 
(sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor, seminarii, vizite pe teren, etc.): să 
ia cuvântul în cadrul dezbaterilor; să susţină puncte de vedere; să răspundă 
la întrebări care îi sunt adresate; să formuleze comentarii la adresa altor 
intervenţii etc.  
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Drepturi şi obligaţii 

 

Să participe la activităţile organizaţiei – sesiuni plenare, reuniuni ale 
comisiilor de specialitate, reuniuni ale comisiei permanente (după caz), 
seminarii, conferinţe, vizite pe teren etc.; 

Să facă parte din cel puţin o comisie de specialitate – în funcţie de numărul 
de locuri reglementar atribuite delegaţiei române şi ţinând seama de 
repartiţia acestor locuri, făcută în cadrul delegaţiei; 

Să candideze la funcţii în diferite structuri ale organizaţiei (sub rezerva 
limitărilor impuse de Regulament şi cutume); 

Să voteze în toate situaţiile când se ia o decizie sau se procedează la o 
alegere pentru o funcţie; 

Să ia cuvântul în cadrul reuniunilor de orice natură pentru a expune opinii 
personale şi oficiale; 

Să adreseze întrebări oratorilor; 

Să iniţieze, să elaboreze şi să prezinte documente care susţin poziţiile 
României cu privire la chestiuni de interes naţional sau internaţional; 

Să solicite/propună modificarea textului unui raport pe o temă specifică 
prezentat în cadrul reuniunilor organizaţiei; 

Să prezinte amendamente ale documentelor (recomandări, rezoluţii, 
declaraţii, opinii, ordine) dezbătute şi adoptate în comisii şi reuniuni 
plenare; 

Să contribuie la luarea deciziilor în cadrul delegaţiei şi la aplicarea 
acestora; 

Să comunice cu secretarul delegaţiei în toate chestiunile legate de 
exercitarea statutului de membru al organizaţiei (participare la activităţi, 
iniţiative politice, prezentarea unor documente, luări de cuvânt, aspecte 
logistice ale participării). Secretariatul permanent al delegaţiei este 
asigurat de DCPIM şi are sarcina de a sprijini delegaţia în activităţile care 
privesc acţiunile de relaţii externe, inclusiv în ceea ce priveşte alcătuirea 
dosarului documentar, redactarea proiectelor de documente şi asigurarea 
comunicării. 
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Informaţii practice privind deplasările la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară  

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii externe este reglementată 
prin HBP nr. 1/2003, cu modificările şi completările din HBP nr. 5/2007; 

Fiecare deplasare în vederea participării la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară se aprobă – după caz, de Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor sau Preşedintele Camerei Deputaţilor – pe baza unui 
memorandum intern şi a unui deviz de cheltuieli întocmite de în cadrul 
Direcţiei generale pentru afaceri externe. Memorandumul intern şi devizul 
de cheltuieli se prezintă pentru aprobare Biroului permanent/Preşedintelui, 
după caz, de regulă, cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în străinătate; 

Membrii delegaţiilor care participă la acţiuni de diplomaţie parlamentară au 
obligaţia ca, în termen de 10 zile de la întoarcerea în ţară, să prezinte o 
informare cu privire la acţiunea la care au participat şi la rezultatele 
acesteia. Informarea este supusă aprobării Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor şi se arhivează de Direcţia generală pentru afaceri externe 
(DGAE); 

Rezervările pentru transportul internaţional şi cazarea în străinătate se 
asigură de către Camera Deputaţilor prin intermediul unui furnizor 
specializat, cu excepţia unor situaţii prevăzute explicit de Hotărâre; 

Transportul cu avionul se asigură, de regulă, la clasa economic (excepţie 
cazurile prevăzute de Hotărâre), de preferinţă pe rute de transport directe, 
în condiţii de economicitate (excepţiile sunt reglementate în Hotărâre); 

Transportul cu mijloacele de transport auto se poate efectua, la cerere, în 
condiţiile prevăzute de Art. 47 al HBP 1/2003, cu modificările şi 
completările din HBP 5/2007; 

Decontul de cheltuieli pentru justificarea avansului acordat şi a cheltuielilor 
efectuate se prezintă la Direcţia decontări pentru deputaţi în cel mult 2 
zile lucrătoare, respectiv 48 de ore de la data şi ora întoarcerii în ţară din 
străinătate, potrivit datelor din documentul de transport; 

Renunţarea la participare la o acţiune aprobată sau eventuala desemnare a 
unui înlocuitor se vor comunica de urgenţă, în scris, către DGAE şi către 
Direcţia decontări pentru deputaţi în vederea anunţării organizatorilor şi a 
unor eventuale instituţii implicate (ambasade, consulate etc.), a anulării 
rezervărilor şi a evitării cheltuielilor de penalizare; 

În eventualitatea anulării rezervării sau modificării datelor de deplasare 
ulterior datei limită, penalizările pot reveni celor care nu au respectat 
termenul (cu excepţia cauzelor de forţă majoră, inclusiv motive de 
sănătate pentru care se prezintă certificat medical). 

 


